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Medidas legais de 28 de julho de 2022 
 

Extrato das publicações do Diário Oficial da União (DOU) de interesse do setor de TI 
 

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Lei nº 14.424, de 27 de julho de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
“Altera a Lei nº 13.116, de 20 de abril de 2015, para autorizar a 
instalação de infraestrutura de telecomunicações, nos termos 
do requerimento de instalação, em caso de não manifestação 
do órgão competente no prazo legalmente estabelecido”. 
 
Explicação: sanção do PL 8518/2017, que prevê o licenciamento 
temporário de infraestrutura de telecomunicações em áreas 
urbanas quando não cumprido o prazo para emissão de licença 
pelo órgão competente, atualmente fixado em 60 dias pela Lei 
13.116/2015. A instalação dessas infraestruturas, como as 
antenas de telefonia móvel, deverá atender as condições 
estipuladas no requerimento apresentado e demais regras de leis 
e normas municipais, estaduais, distritais ou federais. 
 
Estabelece, ainda, que os órgãos responsáveis vão poder, a 
qualquer momento, cassar a licença compulsória, se as 
condições forem descumpridas pelas empresas. Dessa 
cassação, cabe recurso administrativo com efeito suspensivo. Se 
houver decisão administrativa final do órgão pela retirada da 
infraestrutura de suporte, essa deverá ser feita sob 
responsabilidade do requerente das licenças de instalação. 
 

 
Portaria MCTI n° 6.148, de 26 de 

julho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Altera, excepcionalmente, no ano de 2022 e exclusivamente 
para as informações referentes ao ano-base de 2021, o prazo 
de que trata o § 1º do art. 2º da Portaria MCTI nº 2.794, de 30 de 
junho de 2020”. 
 
Explicação: prorroga de 31 de julho para 30 de setembro, a data 
limite do envio de informações sobre os programas realizados 
pelas empresas beneficiárias da Lei do Bem, ao MCTI, referentes 
às Atividades de Pesquisa Tecnológica e Desenvolvimento de 
Inovação Tecnológica (FormP&D).  
 

 
Aviso de Audiência Pública DREI nº 

3/2022 
 

DOU 3 de 27/7/2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Abre Consulta Pública, até 10 de agosto, com vistas a aprimorar 
minuta que altera a Instrução Normativa DREI 82/2021, que 
institui os procedimentos para autenticação dos livros 
contábeis ou não.  
 
A IN 82/2021, institui os procedimentos para autenticação dos 
livros contábeis ou não, de modo que passou a ser obrigatória a 
utilização de livros digitais, devendo a autenticação na Junta 
Comercial ocorrer após a devida escrituração dos livros, o que 
impede a autenticação de livros em branco. 
 
Ocorre que, após várias manifestações recebidas, tanto de 
representantes de sociedades empresárias quanto de Juntas 
Comerciais, acerca dessa proibição, viemos através da presente 
consulta propor solução para que se mantenha a autenticação 
de livros antes da escrituração. 
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As contribuições poderão ser enviadas através do link da consulta 
ou pelo e-mail drei@economia.gov.br. 
 

 
Resolução GECEX nº 376, de 26 de 

julho de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera para 0% as alíquotas do Imposto de Importação (II) 
incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações que 
menciona, na condição de Ex-tarifários”. 
 
Explicação: entre outros, reduz a 0% as alíquotas do II para: i) 
Computadores tipo "laptops" semi-robustos, com tela de 14 
polegadas (NCM 8471.30.19); ii) Máquinas automáticas de 
processamento de dados (NCM 8471.49.00); iii) Telas 
Educacionais resolução 4K (NCM 8528.52.00). Esta Resolução 
entra em vigor em 7 de agosto de 2022. 
 

 
Portaria FCP nº 159, de 26 de julho 

de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre as diretrizes básicas da tecnologia da 
informação e instituí a Política de Segurança da Informação 
(Posin) no âmbito da Fundação Cultural Palmares (FCP)”. 
 
Explicação: cria a Posin, que objetiva instituir diretrizes 
estratégicas, responsabilidades e competências, visando 
assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e 
a autenticidade das informações custodiadas e de propriedade da 
Fundação Cultural Palmares, de modo a preservar os seus ativos 
e sua imagem institucional. Esta Portaria entra em vigor em 1º de 
setembro de 2022. 
 

 
Resolução CONSUG/MD nº 14, de 

25 de julho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Aprova o Portfólio de Projetos Estratégicos de Defesa 
(PPED)”. 
 
Explicação: o PPED 2020-2031 documenta as principais 
Iniciativas Estratégicas de Defesa (IED), habilitados em 
programas e projetos de alta relevância para o Setor de Defesa 
(SD) que potencializam e impulsionam os objetivos setoriais de 
defesa do país. O portfólio busca promover o alinhamento 
estratégico dos programas e projetos de força para o setor de 
defesa, tornando possível priorizar aqueles mais urgentes a cada 
momento. Grande parte dos projetos constantes no portfólio já 
estão sendo implementados, constando provável conclusão até 
2031, conforme vigência do portfólio. As Iniciativas Estratégicas 
de Defesa (IED) relacionadas aos setores nuclear, cibernético e 
espacial, definidos na Estratégia Nacional de Defesa, estão 
distribuídas, respectivamente, aos Comandos da Marinha, do 
Exército Brasileiro e da Aeronáutica, conforme estabelecido no 
Portfólio. Esta Resolução entra em vigor em 1º de setembro de 
2022. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria CC/ME n° 887 de 27 de 

julho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Carlos Eduardo de Souza Gomes Fonseca, para 
exercer o cargo de Diretor de Programa da Secretaria Especial 
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério 
da Economia (SEDGG/ME), DAS 103.5. 
 

 
Portaria CC/ME n° 884 de 27 de 

julho de 2022 
 

 
Exonerar: Bruno Silva Da Silveira, do cargo de Secretário-
Adjunto da Secretaria de Gestão Corporativa da Secretaria-
Executiva do Ministério da Economia (ME), DAS 101.5. 
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Visualizar medida 

 
 

 
Portaria CC/ME n° 883 de 27 de 

julho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Emmanuel Sousa De Abreu, do cargo de 
Subsecretário de Política Microeconômica e Financiamento 
da Infraestrutura da Secretaria de Política Econômica da 
Assessoria Especial de Estudos Econômicos do Ministério da 
Economia (ME), DAS 101.5. 
 

 
Portaria MS nº 781 de 27 de julho de 

2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Samantha Lemos Turte Cavadinha para exercer o 
encargo de substituta da Diretora do Departamento de 
Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 

Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da 
Saúde (MS), CCE-1.15. 
 

 
Portaria MCTI nº 783 de 26 de julho 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispensar: Rita De Fátima Aragão Macedo, do encargo de 
Coordenador de Gestão de Programas Internacionais da 
Coordenação-Geral de Cooperação Internacional, da Diretoria 
de Cooperação Institucional, do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações (CNPq/MCTI), FCPE 101.3 
 

 
Portaria ME/INPI nº 161 de 27 de 

julho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Samantha Magalhães Dos Santos, para exercer do 
encargo de Coordenador de Articulação e Fomento à 
Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação-Geral 
de Disseminação para Inovação do Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial do Ministério da Economia (ME/INPI), 
FCPE 101.3 
 

 
Portaria MInfra nº 948 de 21 de julho 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Membros, para compor o Comitê de Governança 
Digital no âmbito do Ministério da Infraestrutura (MInfra). 
 

 
Portaria CADE nº 295 de 21 de julho 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Representantes, para compor o Comitê Estratégico 
de Tecnologia da Informação (CET) no âmbito do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 
 

 
Portaria CADE nº 299 de 26 de julho 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Representantes, para compor o Comitê de 
Segurança da Informação e Comunicações (CSIC), no âmbito 
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 
 

  
Observação: É possível ter acesso aos textos das íntegras das medidas por meio do link localizado abaixo 
da identificação de cada ato. 

 
 


